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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie ustalenia diet radnym 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.1)) oraz § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej 
wysokości diety przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się radnym diety wypłacane w okresach miesięcznych. 

2. Przyjmuje się jako podstawę do naliczania diet kwotę bazową określoną w ustawie budżetowej dla osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. 
o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1658). 

§ 2. 1. Ustala się następujące wysokości diet w procentowym stosunku do kwoty bazowej ustalonej w § 
1 ust. 2: 

1) Przewodniczącemu Rady Miasta – 150 % kwoty bazowej, 

2) Wiceprzewodniczącym Rady Miasta – 130 % kwoty bazowej, 

3) przewodniczącym komisji – 130 % kwoty bazowej, 

4) wiceprzewodniczącym komisji – 110 % kwoty bazowej, 

5) pozostałym radnym – 100 % kwoty bazowej. 

2. W przypadku łączenia przez radnego kilku funkcji przysługuje tylko jedna dieta – najwyższa. 

§ 3. 1. Diety ulegają w danym miesiącu zmniejszeniu w następujących przypadkach: 

1) nieobecności na sesji, 

2) nieobecności na posiedzeniu komisji, której radny jest członkiem, 

3) spóźnienia się na sesję lub posiedzenie komisji, której radny jest członkiem, 

4) wcześniejszego opuszczenia sesji lub posiedzenia komisji, której radny jest członkiem. 

2. Zmniejszenia diet wynoszą: 

1) 30% diety za każdą nieobecność na sesji Rady, 

2) 20 % diety za każdą nieobecność na posiedzeniu komisji, 

3) 10 % diety w przypadku wcześniejszego opuszczenia obrad lub w razie spóźnienia na sesję powyżej 30 minut, 

4) 10% diety w przypadku wcześniejszego opuszczenia lub w razie spóźnienia na posiedzenie komisji powyżej 
15 minut. 

3. Podstawą do zmniejszenia diety jest brak podpisu na liście obecności lub odnotowanie przez 
przewodniczącego obrad na liście obecności sesji albo posiedzenia komisji faktu spóźnienia lub wcześniejszego 
opuszczenia obrad. W przypadku prowadzenia obrad w sposób zdalny bądź w formie hybrydowej (na sali obrad 
i zdalnie) podstawą do zmniejszenia diety jest wydruk z systemu umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie 
imiennego wykazu obecności. 

 
1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2020 r. poz. 1378. 
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4. Zmniejszenie diety nie następuje w przypadku przedstawienia przez radnego pisemnego wyjaśnienia i jego 
zaakceptowania przez przewodniczącego obrad sesji lub posiedzenia komisji,  jako usprawiedliwiającego 
przyczyny: 

1) spóźnienia, 

2) wcześniejszego opuszczenia sesji przed zakończeniem, 

3) wcześniejszego opuszczenia posiedzenia komisji przed jej zakończeniem. 

5. Zmniejszenie diety nie następuje również w razie nieobecności na sesji rady lub posiedzeniu komisji 
spowodowanej podróżą służbową radnego związanej z wykonywaniem mandatu, udokumentowanej poleceniem 
wyjazdu służbowego wydanym przez uprawnioną osobę. 

6. Potrącenia diety za nieobecności na sesji lub posiedzeniu komisji, spóźnienia, wcześniejszego opuszczenia 
sesji lub posiedzenia komisji stosuje się w stosunku do każdego dnia obrad sesji lub posiedzenia komisji 
trwających formalnie więcej niż jeden dzień. 

§ 4. 1. Podstawą do ustalenia diety przy uwzględnieniu potrąceń, o których mowa w § 3 ust. 1, są listy 
obecności obrad sesji lub posiedzeń komisji wraz z adnotacjami wskazanymi w § 3 ust. 3, bądź wydruki z systemu 
umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu obecności. 

2. Zestawienie nieobecności radnych za każdy miesiąc sporządza Biuro Rady Miasta, a wypłaty diet na tej 
podstawie dokonuje właściwy departament Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

3. Diety wypłacane będą z dołu na konta bankowe wskazane przez uprawnionych w ostatni wtorek i środę 
następnego miesiąca. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIII/124/2003 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 września 2003 r. w sprawie 
ustalenia diet radnym, zmieniona uchwałą Nr XIX/218/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 listopada 2007 r. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2021 r. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 
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UZASADNIENIE

Konieczność podjęcia uchwały wynika z zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku. Wysokość diet oraz ich zmniejszenia procentowe w przypadku nieobecności na sesji lub
posiedzeniu komisji, spóźnienia, wcześniejszego opuszczenia sesji lub posiedzenia komisji, pozostają na
niezmienionym dotychczasowym poziomie. Doprecyzowana została forma usprawiedliwienia spóźnienia
lub wcześniejszego opuszczenia obrad sesji lub posiedzenia komisji. Uregulowany został także sposób
postępowania w kwestii potrąceń diety, w przypadku posiedzeń trwających więcej niż jeden dzień.

Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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